
10/20

www.becancerawareni.info

 Daugiau informacijos

Jei turite daugiau klausimų apie siuntimo, gydymo ar peržiūros 
procesus, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą. 

Naudingų atsakymų į dažnai užduodamus klausimus apie gimdos 
kaklelio vėžio patikrą rasite interneto svetainėje  

www.cancerscreening.hscni.net

Daugiau informacijos ir pagalbos gali suteikti labdaros 
organizacija „Jo’s Cervical Cancer Trust“ (apsilankykite 
organizacijos interneto svetainėje adresu www.jostrust.org.
uk arba skambinkite telefonu 0808 802 8000), taip pat galite 
apsilankyti interneto svetainėje „Be Cancer Aware“: 

www.becancerawareni.info/resources/links

Gimdos kaklelio patikrų
istorijos peržiūra

Informacija moterims, kurioms diagnozuotas gimdos kaklelio vėžys

Gimdos 
kaklelio 
patikra

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel.: 0300 555 0114 (taikomos vietinės kainos)

Mus rasite:



Išgirdusi, kad sergate gimdos kaklelio 
vėžiu, galite būti sukrėsta. Galite nerimauti 

ir kankintis, nežinodama, kas bus toliau. 
Galite spėlioti, kodėl susirgote gimdos 

kaklelio vėžiu, ypač jei anksčiau reguliariai 
tikrinotės (jums buvo atliekami vadinamieji 

tepinėlių testai). 

 
 Gimdos kaklelio patikra ir vėžys

Gimdos kaklelio patikra sumažina riziką susirgti gimdos kaklelio 
vėžiu. Ji gali padėti užkirsti kelią maždaug 75 % gimdos kaklelio vėžio 
išsivystymo atvejų (3 iš 4 atvejų). Reguliari patikra – geriausias būdas 
iš anksto aptikti gimdos kaklelio pokyčius. Visgi, kaip ir kiti panašūs 
tyrimai, ji nėra tobula. Atliekant patikrą, ne visada pavyksta nustatyti 
kiekvieną vėžio arba priešvėžinio susirgimo atvejį.

 Jūsų ankstesnių  
 patikrų istorijos peržiūra

Peržiūros padės gauti informacijos apie tai, kas nutiko anksčiau. Jos 
yra svarbi ir įprasta kiekvienos kokybiškos patikros programos dalis. 
Peržiūros gali atskleisti, kaip gerai veikia patikros programa ir kaip ją 
galima būtų patobulinti.

Gimdos kaklelio patikros procesas apima daug skirtingų veiksmų, 
kuriais siekiama aptikti ir išgydyti pakitusias gimdos kaklelio ląsteles, 
kad neišsivystytų gimdos kaklelio vėžys. Daugeliu atvejų peržiūra 
parodys, ar visi veiksmai buvo atlikti efektyviai 
ir ar gimdos kaklelio vėžys visgi išsivystė, 
nepaisant tinkamai veikiančios 
patikros programos. Kartais gali 
paaiškėti, kad vienas ar keli proceso 
etapai nebuvo tokie veiksmingi, kaip 
turėtų. Peržiūrėjus jūsų ligos istoriją 
ir ankstesnius testus, galima sužinoti, 
kas nutiko, taip pat gali paaiškėti, ką 
galėtume patobulinti. 

Peržiūra trunka iki šešių mėnesių. Vos 
tik bus gautos išvados, jūsų Sveikatos 
ir socialinės pagalbos fondas jums apie 
tai praneš. Tuomet pati galėsite 
nuspręsti, ar norite sužinoti 
šias išvadas. Gydytojas galės 
pasiūlyti jums susitikti ir 
aptarti peržiūros išvadas.


